‘Samenwerken aan een
veilige leefomgeving.’

Financiële uitbuiting
Signaleren en
voorkomen

Wacht niet tot het te laat is!
Financieel misbruik kan in verschillende vormen voorkomen. Het kan regelrecht diefstal
zijn van sieraden, geld of andere waardevolle spullen. Maar ook spullen tegen de wil van het
slachtoffer verkopen of aankopen doen op naam van het slachtoffer valt hieronder.
Soms worden slachtoffers zelfs gedwongen hun testament of wilsbeschikking te wijzigen,
een extra hypotheekopname te doen of worden ze, terwijl er wel geld is, financieel kort
gehouden. Het kan ook gaan om frauduleuze handelingen zoals misbruik maken van de
pinpas, innen van geld (belasting/toeslagen), misbruik maken van machtigingen en betalen
via bankrekeningen van het slachtoffer.
De meeste slachtoffers die financieel worden misbruikt praten er niet over. Ze vergoelijken
het gedrag van de dader(s), schamen zich of zijn bang. Veel slachtoffers zijn niet zelf in staat
om het financieel misbruik te stoppen. Vaak kennen zij de weg (nog) niet naar hulpverleners
of bemiddelaars. Voor zowel slachtoffer als pleger(s) is het belangrijk dat er iets gebeurt.
Financieel misbruik stopt niet vanzelf! Wacht niet tot het te laat is maar kijk op www.svow.nl
wat u kunt doen. Want voorkomen is makkelijker dan genezen!

Mogelijke signalen van financiële mishandelingen zijn:
• Het ontbreken van geld
en /of goederen;
• Betaalachterstand van huur,
energie, zorgpremies, etc.;
• Afgesloten worden
van gas en elektra;
• Geen of onvoldoende
eten in de koelkast;
• Brieven van incassobureaus;

• Geen geld hebben om
bijvoorbeeld genoeg eten
en /of kleding te kopen;
• Het ontbreken van de benodigde
hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld
een bril of gehoorapparaat;
• Onverklaarbare geld
opnames of kosten;
• Weigeren informatie te geven
over de financiële omstandigheden;

Een aantal SVOW oplossingen

Digitale kluis

Financiële zorgverlening

Mediation / Nazorg

Markering kostbaarheden

Opsporing

Bewindvoering / Budgetbeheer

Tips om het misbruik bespreekbaar te maken:
• Zorg dat het slachtoffer zich op zijn gemak voelt;
• Zorg dat u zelf rustig blijft, overval het slachtoffer niet met paniek;
• Zorg dat u rust inbouwt zodat het slachtoffer alles op zich kan laten inwerken;
• Zorg dat u niet (te) snel met een eigen oordeel komt;
• Zorg dat het slachtoffer ook zijn visie en mening geeft, vraag om een reactie;
Maakt u zich zorgen of herkent u signalen van financieel misbruik? Praat erover met
iemand in uw omgeving die het slachtoffer ook kent. Bespreek uw zorgen ook met het
slachtoffer zelf. Dit is niet gemakkelijk omdat u vaak niet weet wat er precies aan de hand
is. Daarnaast kan het slachtoffer zich schamen en het probleem liever verborgen willen
houden. Toch is het belangrijk om het gesprek wel aan te gaan.
Zelf of met behulp van een professional.
Als u zich zorgen maakt en niet goed weet wat u kunt doen, kunt u ook altijd contact
opnemen met de Stichting Samen Veilig Ouder Worden. Ook als u twijfelt!

Iedere dag worden gemiddeld 82 ouderen bestolen van hun
waardevolle spullen en geld. Het beleid van de overheid is erop gericht dat
mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Tegelijkertijd neemt de
vergrijzing in Nederland toe. Het is daarom te verwachten dat de omvang
van het probleem alleen maar zal toenemen. SVOW streeft er daarom naar
een belangrijke bijdrage te leveren dit terug te dringen en het gekrenkte
vertrouwen te herstellen als dit geschonden is.

Screening van medewerkers in de zorgsector
Een veilige leefomgeving begint met betrouwbare en vakbekwame medewerkers in zorg
en welzijns-organisaties. Het screenen van
sollicitanten als onderdeel van een zorgvuldig
aannamebeleid is een eerste stap om aan deze
eisen tegemoet te komen.
Per 1 januari 2016 hebben werkgevers op basis van de geldende wetgeving
(Wkkgz) de verplichting achtergrond onderzoek te doen naar (potentiële) medewerkers. SVOW kan via één van haar ketenpartners voor u voordelig, online 24/7
real-time juridische, financiële en sociale achtergrond informatie over al uw
(kandidaat) medewerkers opvragen.
Gegevens uit o.a het Kadaster, KvK, verificatie ID-bewijs, kredietwaardigheid en
het BIG register worden op overzichtelijke wijze verzameld en met inachtneming
van de geldende privacywetgeving binnen enkele minuten in een compleet rapport per mail aan u aangeboden.

Kijk op WWW.SVOW.NL wat we er SAMEN tegen kunnen doen

Stichting Samen Veilig Ouder Worden
Zuideinde 9
1121 CJ Landsmeer

Postbus 146
1120 AC Landsmeer

T 0900 2002001 (€ 0,45 p. min.)
E info@svow.nl

